
ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA DIRECTIVA DE 30 de setembre de 2015 
 
ASSISTENTS 

1.- Sr. Josep Bochaca Tohà              

2.- Sr.  Joaquim Vilaplana Boloix 
3.- Sr. Francesc Moradell Pont 
4.- Sr. Jordi Jorba Canales 
5.- Sr. Rubén Carro Cepeda 
6.- Sr. Carles Ferrer Juanola 
 
 

 
7.- Sr. Antoni Palacios Asensio 
8.- Sr. David Prats Segarra 
9.- Sr. Josep Mauri Pey 
10.- Sr. Albert Pol Camps 
  
  
 
 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
1.- Sr. Jordi Puche Medina   
2.- Sr. David Gran Serrano 
3.- Sr. Raül Querol Prades 
4.- Sr. Jaume Masferrer Coma 
5 .- Sr. Josep Roca Piñol 
6 .-Sr.  José C. Blázquez Sánchez

A un quart de set de la tarda, a la seu social de la FCC, presidit pel seu president, Sr. Josep Bochaca Tohà es reuneix la 
Junta Directiva per tractar els punts de l’ordre del dia.  
1.- Accions i aclariments derivats dels assumptes tractats en la Junta Directiva anterior:  
Ampliant en el punt 2, afegir que a part del cas del Sr. Jordi Olives al jutjat, ara s’hi afegeix el del Sr. Manel Jardí 
reclamant cobertures de pòlissa d’accidents, això comporta nova despesa de procurador i advocat. Del punt 3, 
projecte d’ajut al ciclisme femení, s’afegeix la concreció de promoure la participació a la Copa d’Espanya amb una 
selecció catalana. En el mateix punt 3,  s’insisteix amb la necessitat de promoure un segon centre de tecnificació a 
Barcelona, aquest de velocitat amb l’eix de l’ús del velòdrom. També, en aquest punt, afegir que la UFEC fa unes 
xerrades per territoris sobre obligacions fiscals, laborals i jurídiques dels clubs, així com disposa d’una oficina 
d’atenció permanent. Del punt 4, tercer paràgraf, substituir la paraula “actuals” per “degut a l’excés d’accidentalitat”. 
Del punt 8, eliminar el Sr. Marc Tugues en BMX. 
2. Informe dels contactes mantinguts per Presidència i demés membres de la Junta: Presència al Congrés de l’Esport 
Català, on la FCC presenta la necessitat del certificat d’aptitud mèdica per als esportistes, la potestat exclusiva de les 
federacions per organitzar activitats esportives i l’articulació de competències entre les federacions i els consells 
comarcals esportius. Intervenció, a petició de l’Ajuntament de Terrassa, en el conflicte d’ús del circuit de BMX de 
Terrassa entre dos clubs federats. Recepció a la FCC del president i secretari de la RFEC, proposta d’idees i mitjans 
informàtics a l’abast de les federacions afiliades. Delegació personal a la manifestació per l’accident mortal de Serós, 
on la FCC s’ha ofert per personar-se com acusació particular. Reunió amb el responsable de seguretat del Patronat de 
la Muntanya de Montserrat amb motiu de la Montserratina, sol·licitud de mantenir el trànsit tancat de 8:30 a 9:15. 
Gestió amb l’IBE i Guàrdia Urbana per coordinar la Barcelona – Sitges. Per coincidència amb una altra prova esportiva 
no és factible fins el 29 de novembre. Els ajuntaments d’El Prat i Castelldefels proposen un recorregut nou. La sortida 
s’haurà de donar una hora abans i limitada la participació a 2.500 participants, adreçada a federats i socis des Clubs 
ciclistes, amb identificació per dorsals (amb logo del 1,5 m) i caldrà inscripció prèvia gratuïta. S’aprova per unanimitat. 
Es valora positivament el nivell de participació del trofeu de pista “Ciutat de Barcelona”, no es va poder fer la 
inauguració de la nova anella de fusta i circuit de BMX per estar, per dates, dins del període electoral, on s’ha trobat a 
faltar més rellevància de la FCC, en el seu paper d’organitzador, a les xarxes socials. Presència als enterraments del Sr. 
Joan Casadevall, Sr. Francesc Perera, els dos cicloturistes de Serós i el del Sr. Francesc Masip. 
3.- Formació de tècnics esportius: titulacions: El tècnic responsable de formació i escoles de ciclisme, Sr. Xavier D.  
Ràfols presenta les titulacions actuals. Especifica cada nivell com és reconegut per l’UCI, la RFEC, FCC i l’Escola 
Catalana de l’Esport. Concreta els àmbits d’actuació de menor a major nivell. Defineix les que tenen reconeixement 
pel Consell Català de l’Esport i Consejo Superior de Deportes. Fixa les hores de formació de cada nivell i els requisits 
d’accés a cada curs. Presenta un quadre molt definit. Per acabar afirma que els títols RFEC, els tres nivells de “Director 
Deportivo” no tenen el reconeixement oficial acadèmic del MEC, mentre que els tècnics de ciclisme de nivell 1 estan 
inclosos al registre de professions esportives amb l’aval de l’Escola Catalana de l’Esport. 
4.- Informe situació obres Velòdrom d’Horta – Circuit BMX i trasllat oficines: Assisteix el responsable de la FCC al 
Velòdrom, Sr. Manuel Herrando. Es fa un incís per avançar que les obres del pis de Fontanella s’han adjudicat a 
l’empresa Nova Llar, per un valor de 44.000€, on ja hi ha un 15% de l’obra executada, amb previsió de finalització al 
gener i possibilitat de posar-lo al mercat de lloguer al febrer. Per tractar de la situació de la gestió administrativa del 
Velòdrom, després del canvi de mandat municipal, s’ha fet la reunió amb la nova gerent de l’IBE. S’ha compromès a 
fer un contracte per separat de l’espai d’oficines amb la resta de la instal·lació, ara restem a l’espera del projecte de 
contractes. Ens obligaran a deixar un espai previst per a un nou gestor de les instal·lacions, sempre en el cas de que la 
FCC decideixi no continuar amb la gestió. Està previst, sense concreció, realitzar la inauguració del remodelat 
Velòdrom, pista de BMX i el monòlit en memòria de Miquel Poblet a Montjuïc. Es comenta el cost del manteniment 
de la instal·lació de BMX, quantificat en 1.500€ mensuals, per negociar tan aviat sigui adient amb l’IBE. Queden obres 
pendents, per valor de 300.000 a 400.000€, per executar al Velòdrom, entre elles la substitució dels aires 
condicionats. 
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5.- Seguiment esportiu del Pla d’actuació 2015: La responsable tècnic, Sra. Marta Vilajosana, presenta el resum de les 
competicions de carretera celebrades per categories i especificant a quin rànquing pertanyen. Presenta una valoració 
del 2015 per millorar al 2016, del malmès projecte de la Copa Catalana d’Escalada al gran acolliment de participació al 
Campionat de Catalunya de Muntanya. Es queixa de l’absència de curses de júniors i cadets, a Catalunya, després del 
premi Inauguració. Proposa puntuació especial, com als Campionats de Catalunya, a la prova inicial i final del 
calendari. Lamenta la proliferació de curses en circuit i la mancança en carretera. Proposa ajudes per incentivar la 
carretera en detriment dels circuits. Presenta el quadre de Campionats de Catalunya, per modalitats, dates, 
categories i lloc, falta afegir el d’Enduro, ja que el de Marató no es farà. Fa un comentari resum de les 29 sortides de 
selecció (especificant dates, motiu de la participació i lloc)  i proposa una sortida de Sots 23, una de BTT abans dels 
Campionats d’Espanya i la participació de les Sots 23  fèmines a la Copa d’Espanya. Valora molt positivament les 
estades tant la d’infantils com la de cadets, per participació, coneixements impartits i organització. Esmenta les 
concentracions de cadets a Ripoll i júniors a Valls, prèvies als Campionats d’Espanya. Del nou curs, al Centre de 
Tecnificació del Ripollès, destaca que dels 12 alumnes la meitat són fèmines. L’activitat als Velòdroms, amb personal 
vinculat a la FCC, presenta un augment significant d’alumnes, actualment repartits per Mont-roig, Lleida, Tortosa, 
Camp Clar i Barcelona.  
6.- Calendari UCI-RFEC i FCC 2016: S’han inscrit al calendari UCI, la Volta a Catalunya, 4 Copes Catalanes de BTT, un 
descens, la Volcat, la Tramunbike, una marxa cicloturista (Balaguer) i el trofeu de pista de Barcelona. El 27 de 
novembre tanca el termini d’inscripcions al calendari RFEC i el de la FCC ho farà el 15 de novembre. Es publicarà la 
notícia a la web i es farà un enviament de correus als clubs organitzadors actuals. La comissió de cicloturisme ja es va 
avançar a la confecció del calendari de Marxes cicloturistes. 
7.- Situació llicències i assegurances 2016:  La previsió es començar a confeccionar les llicències a començaments de 
desembre. Ara estem esperant que les asseguradores actuals, tant d’accidents (FIATC) com de responsabilitat civil 
(Catalana Occidente) manifestin la intenció de renovar les pòlisses o no. De moment no han fet l’estudi de sinistralitat 
i no han contestat. No tenim noves propostes de companyies que apostin per donar cobertura a la FCC. Sense 
conèixer els preus de les assegurances no es pot fer una proposta de preus de llicències. Enguany ja hi ha 175.000€ de 
l’augment dels preus de les assegurances 2015 assumit dins el pressupost de la FCC i no carregat al federat, ara ens 
cal esperar. Es debat si seguir fent les llicències catalanes o fer-les totes UCI-RFEC i fer pagar els 6€, del cànon a 
l’Espanyola, al federat. Es proposa un carnet de ciclista, només amb cobertura de responsabilitat civil, al preu deduït 
de l’assegurança d’accidents. 
8.- Acte cloenda i actes 120 anys FCC 2016: Un cop acceptada la celebració de l’acte de cloenda, es proposen les dates 
del 14 o 28 de novembre. La responsable tècnic ha proposat, pels seus mèrits 2015, la Sra. Sandra Santanyes de BTT i 
el Sr. Joaquim Rodríguez de carretera. El lloc proposat per aforament, aparcament i preu és la sala d’actes de la INEFC 
a Montjuïc. El 13 de febrer es commemoren 120 anys de la fundació de la “Unión Velocipédica Española” i el seus 
comitès regionals, embrió de la futura FCC. Es proposen una sèrie d’accions, amb l’espera de rebre subvencions 
públiques. Un llibret resum de la història de la FCC encomanat al periodista Sr. Ivan Vega, vinculat a la FCC. Una 
exposició divulgativa de 12 plafons, un per dècada, per exhibir al Museu olímpic i de l’Esport. Una actualització o 
canvi de logo de la FCC, amb la proposta professional de nous dissenys. Una al·lusió als “120 anys de ciclisme català” 
als equipaments esportius i a totes les publicacions. Promoure l’organització de Campionats d’Espanya de Ciclocròs, 
BMX, ruta júnior i màsters, Trial, pista en paraciclisme i BTT Marató. Presentació al Museu Melcior Colet del CCE, al 
febrer, de tots els calendaris de les 9 disciplines federatives i dels actes o esdeveniments esportius programats. 
S’aprova amb algunes reserves per por de l’ambició del projecte i la manca de recursos personals. 
9.- Convocatòria propera junta: Es proposa l’última setmana de novembre, on es disposarà d’assegurances 2016, 
preus de llicències i s’estarà a les portes de la nova confecció de llicències. 
10.-Torn obert de paraules: El Delegat de Girona proposa que s’utilitzi un dispositiu dels Mossos que activa la posada 
en ambre intermitent els semàfors durant el pas d’una cursa ciclista. Que està preocupat amb la proliferació 
d’activitats ciclistes sense federar, creient que la FCC fa poc per resoldre-ho. Exposa que Girona perdrà un 
administratiu i s’ha de buscar la seva substitució. 
 

I essent un quart d’onze s’aixeca la sessió d’avui, trenta de setembre de 2015  i de tot el transcrit, com a Secretari,  en 
dono fe i testimoni. 
 

V.P. El President         El Secretari 
 
Signat: Josep Bochaca Tohà         Signat: Albert Pol Camps

 


